
Flaskebekk Vel 
Styremøte 26.04.06 

 

Til stede: Anne Stine, Wilhelm, Trygve, Ivar 
Nils Petter Brokstad (promendelaget) var til stede under pkt.1 

Elin Bræk (valgkomiteen) var til stede under pkt 3 
 

Sak 1. Status for Søndre brygge. Leder av promenadelaget orienterte. 
Det sendes melding til Nesodden kommune om skaden (Wilhelm) og vi søker om å få 

Søndre brygge inn på kommunens vedlikeholdsplan. Vi søker om en ekstraordinær 
bevilgning når det foreligger en plan for midlertidig/varig reparasjon. 

Forsikringsdekning undersøkes (Trygve). 
Lindøya slipp kontaktes ad. faktura for utført gravearbeid i lys av ansvarsforhold 

(Trygve) 
Det er kontinuerlig kontakt mellom styre og promenadelag for vurdering av planer og 

økonomisk ramme for utbedring. Styret angir en ramme på inntil 50 000 som øvre grense 
for kortsiktige tiltak. 

 
Sak 2. Dugnad  
Varsel om dugnad er sendt ut. Anne sørger for innkjøp av mineralvann/øl. 
Promenadelaget sørger for innkjøp av materiell. 

Aktuelle dugnadsprosjekter: 
 Oppsetting av skilt (Trygve har skilt og skruer) 

 Grøfting i Flaskebekkveien (enentuelt, se pkt. 4) 
 Rydding langs Strandpromenden. 

 Trapp til strand ved Søndre brygge 
 

Sak 3. Årsberetning og forberedelse av generalforsamling. 
Det skal velges ny leder og to nye styremedlemmer. Elin Bræk og Anne Steinert er 

valgkomite. 
Generalforsamling blir onsdag 14.6. Speiderhuset bestilles og innkjøp av smørbrød og 

drikkevarer organiseres (Ivar). 

Tidsplan for regnskap og budsjett ble drøftet. Wilhelm må ha bilag for april før 

regnskapet kan sluttføres. Neste budsjett må ha en post for uforutsette utgifter (kfr Søndre 
bygge).  Innkalling til generalforsamling må være ute innen 1.6, men må også avvente 
eventuelle saker fra medlemmene (tidsfrist 15.5). 

 

Sak 4. Statens veivesen og problemene med vann i Flaskebekkveien. Trygve sjekker 

status.  
 

Sak 5. Samarbeid med Sjøstrand vel ang arbeider i Vardeveien. De må søke oss (ved 
promenadelaget)  om bidrag til utgifter. Det kan først behandles i neste budsjettår. 

 
Sak 6. Utbedring av Kleiva. Utbygger har lovet snarlig handling. 

 
Annet: 



Anne-Stine og Anna møter  med Fellesvellet 16.5. 
Det er oppsatt ny lysarmatur på Søndre brygge. Velet søker bidrag fra kommunen til 

dekning av utgiftene (Ivar skriver brevet). 
Det mangler kontingentinnbetaling fra ca. 20% av antatte medlemmer, tiltak og 

påminnelser vurderes. 
  


